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Voor de verkoop van loten en schenken van koffie voor en tijdens
wedstrijden van het eerste elftal zoeken wij twee vrijwilligers.
Mocht u zondags wel iets voor de club willen doen dan kunt u
zich melden bij Dinie Troost tel. 63177r
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Via wander krijg ik dan na mijn afscheid vorig jaar toch weer een "kans" om een bijdrage
aan het clubblad van de Zwart-Witten te leveren. Als inwoner van oldebgorn en vader van
twee hier voetballende kinderen kon er geen sprake zijn van "uit het oog, uit het hart", en
de eerste vraag zondag's na de thuiskomst uit Jubbega is dan ook steevast: ,,hoe 

heeft het
eerste gespeeld ?".
ook tijdens mijn 16 jarig verbliff in Heerenveen is altijd de belangstelling voor het wel en
wee van de V.V.O. in tact gebleven. Mijn Boarnster voetbalwortels zijn daarvan overduide-
lijk de oorzaak.

De eerste contacten met de voetbalsport heb ik opgedaan in Boarn en de eerste technische
beginselen zijn mii in de B-pupillen bijgebracht door bakker/trainer en helaas wijlen Rinse
Mulder, die elke vordering destijds beloonde met een rolletje drop.
ln de A-pupillen beleefden wij vervolgens een succesvol seizoen door in de Friesland Cup
(bekerwedstriiden voor pupillen) via overwinningen op Akkrum, Leeuwarder Zwaluwen en
Bergum door te dringen tot de kwartfinales waarin we tenslotte door Renado werden uitge-
schakeld. Enkele namen : DuÍk valk, Binne oosterbaan, Anne Dijkstra, Honkie de long, niet
Rodenburg.

Destijds waÍen eÍ nog geen C-junioren en ging men vanuit de a-pupillen rechtstreeks naar
de B-junioren.
Bii de B-junioren en later ook de A-junioren*rrerden we getraind en gecoached door Harm
Wagenaar die dat met zoveel bezieling en inzet deed dat in beide leeftijdsgroepen een
kampioenschap volgde.
ln een team met Dirk en oepke Valk, Binne en Douwe oosterbaan, willem Nijdam, Jan
Akkerman, Henk Dijkstra, Fedde van der Meulen, piet Rodenburg, sieger Rinsma, Henk
Brouwer en de gebroeders Teunissen behaalden we thuis in r97r met àe B's het kampioen-
schap. Een jaar later volgde een zelfd,e prestatie met de A's (DiÍk V., Douwe 0., lan (van
Hennie) Nieuwland, Jan Teunissen, Uilke Nijholt, sietse en piet Rodenburg, lohannes en
Henk Brouwer, Hendrik (van lan) Nieuwland, en de gebroeders Henk en Àylke Dijkstra).

De seniorenjaren waÍen voor mij van korte duur: ten eerste miste ik de kwaliteiten voor het
spelen in het eerste elftal en als gevolg daarvan koos ik ,geïnspireerd door Harm wagenaaÍ,
al vrij snel voor het jeugdtrainerschap bij de V.Vo. en het volgen van de KNVB-trainersop-
leiding. De vier jaren als seniorspeler bracht'ik door in het tweede elftal o.l.v. Gabe Roden-
burg en later Rinus Dam die beiden voor een prettige sfeer zorgden, niet onbelangrijk voor
debuterende ex- jeugdspelers.

ook de eerste trainerservaringen deed ik op bij Boarn, eerst bij de pupillen en lateÍ bij de B-
junioren (Anne Haayes, uiltje de Jong, twee Henk vd Krieke's , Ate oosterhof, philip oijkstra,
Pieter de Meer, lohannes van Kalsbeek, Bauke Haspels, Jetze Dijkstra, piet Tijsma en Halbe
Stoker. ln die tif d (1976) organiseerden we ook als Jeugdcommissie voor hel eerst een
jeugdtoernooi in oldeboorn. De jeugdcommissie vergaderde destijds nog gewoon bij de



jeugdvoorzitter thuis (lelke Bethlehem, later lolle van Kalsbeek) .

Met de A's (grotendeels dezelfde namen aangevuld met Willem van Kalsbeek, Willem Visser

en Broer Veldstra)
behaalde ik mijn eerste trainerssuccesje en promoveeÍden we via een kampioenschap naar
de promotieklas waar we ons (temidden van o.a.HeeÍenveense Boys, Workum, CVVO en Bols-

wardia) zelfs handhaafden.

Het besluit van het toenmalige V.V.O. bestuur (wijlen Simen Visser, J.Spoelstra, S. Huisman

en Jappie Mijnheer) om de senioÍenhoofdtrainer wegens gebrek aan prestaties te ontslaan
en mij als trainer (ondersteund door Haiko van Dijk) halverwege het seizoen g76-77 voor de

eerste elftalleeuwen te gooien, leidde er toe dat ik (wat eerder dan verwacht) ook mijn
debuut als seniorentrainer bij de v.v. Oldeboorn maakte.

Vanuit een uitzichtloze situatie lukte het nog om in de resterende 8 wedstrijden een beslis-
singswedstrijd om

degradatie uit het vuur te slepen, maaÍ wat ons in de jeugd nogal gemakkelijk afging n.l.
Akkrum verslaan lukte ons nu niet: voor een duizendkoppig publiek in Gorredijk gingen we

met 2-o ten onder, hetgeen terugkeer naar de FVB betekende. Debuteren met een degrada-
tie door toedoen van AKKRUM, het kon niet erger.

Ook het daaropvolgende seizoen was geen pret.je: ternauwernood ontsnapten we aan degra-
datie.
Het bestuur besloot, achteraf terecht, nadat we het over de onkostenvergoeding niet eens

konden worden, mijn contract niet te verlengen, wat het einde van mijn eerste Oldeboorn-
tijdperk betekende.Een leerzame periode met vele jeugdige en overmoedige (ook

foute)beslissingen en daden : ik ben er de V.V.0. nog steeds dankbaar voor de kans, deze

ervaringen op te doen, te hebben gekregen.

Tijdens mijn ze periode bij Oldeboorn zijn door mij al vele balpennen leeg geschreven.

lk ttof er in 994, in vergelijking met de eerste periode, een beter georganiseerde club aan,

met betere spelers maar ook nog steeds met de gemakkelijke en dus vooy een trainer moei-
lijke mentaliteit waardoor presteren en pÍomoveren een moeilijke opdracht werd. Het lukte
tenslotte in r997 om zowel op het veld (een onvergetelijke Terschellingreis) als organisato-
visch (de club werd inmiddels door de juiste mensen via een duidelijk en structureel vereni-
gingsplan geleid) naar 4e klasniveau te pÍomoveÍen.

Na een succesvol debuut kwam in 1999 al weer de kentering: grotendeels door een de club
en spelers onwaardige trainingsaccommodatie konden we de slechte seizoenstaÍt niet meer
goed maken en volgde weer degradatie naar de 5e klas.

Sinds dat laatste rampzalige seizoen leek en lijkt de hele club een beetje gedegradeerd en

dat doet wel een beetje pijn als je zo nauw betrokken bent geweest bij de totstandkoming
van het verenigingsbeleidsplan. Niet alleen de velden en de gemeente laten het m.i. afwe-
ten, maar deels door mutaties (het vertrek van EveÍt Fokkema is en was een gÍote aderla-
ting) en hier en daar minder gemotiveerde kaderleden begonnen ook de kaderkwaliteiten
en daarmee de uitvoering van belangrilke taken langzaam maar zeker af te nemen.



Nog steeds en in toenemende mate zijn er mijns inziens mensen belast met kadertaken die
ze niet aankunnen enof niet gemotiveerd genoeg uitvoeren. Vrijwilliger en selektiespeler
bij een vereniging ben je of niet of voor de volle rco% , d,.w.z. met heel je hart en ziel. Een
vrijwilliger c.q. selektiespeler bij een club hoort weekends en op doordeweekse vergader- of
trainingsavonden geen tijd te hebben voor boodschappen, feestjes, reisjes, vakanties,
andere hobbies etc. Als je selektiespeler of kaderlid bent moet er op je gerekend kunnen
worden.

Als je niet genoeg kaderleden kunt vinden en strikken met die instelling wordt het moeilijk
voor de enkele overbliivende rotsen in de branding (b.v. lan Nijdam) om het hoofd boven
water te houden, laat staan het tij te keren.
Het verenigingsplan en de daarbij behorende taken zijn juist ontworpen om je er dwingend
(ook en vooral in mindere tijden) aan te houden en niet om het (niet)te gebruiken als Èet je
(niet)uitkomt.

Het afgelopen seizoen heb ik bij de v.v. Jubbega geleerd dat a. het eerste elftal van olde-
boorn in degradatietijd best wel een homogeen team was en b. wat clubliefde is c.q. kan
zijn.
De vrije tijd tussen 's middags 5 uur en s'moÍgens 5 uuÍ en alle vrije weekenduren die veel
kaderleden daar ook hebben worden met hart en ziel grotendeels besteed aan of op sport-
park 't Heidefjild'. Ook de financiële ruime mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande
fantastische accommodatie in eigen beheer zijn tot stand gekomen door keihard werken en
onvoorstelbaar veel vrijwilligersacties variêrdhd van oliebollen, kerstbomen, bloembollen en
lotenverkoop en de ondersteuning van een suppoÍteÍsveÍeniging.
Dat betekent dat die mensen je ook (mogen) aanspreken op eventuele onvoldoende trai-
neÍs-en spelersprestaties.

Het is dat enoÍme glubgevoel van de vrijwilligerskolonne wat je als trainer daar kan maken
of breken.

Voorlopig geniet ik eÍ van en gebruik het als voorbeeld naar minder gemotiveerde spelers
die overal en dus ook daar aanwezig zijn.

Gelukkig is de Boarnster spelersgroep er in geslaagd het verloren terrein binnen het jaar te
heroveren, zodat ze weeÍ teÍug zijn waar ze horen: de 4e klas. longens, zorg d,eze keer voor
een langer verblijf.
Hopelijk slaagt men er ook bestuurlijk en organisatorisch in om, hoe moeilijk dat ook is,
weeÍ meer kaderkwaliteii op de luiste plaats te krijgen en vooral te houden. Het is essentieel
om spelers en ook vrijwilligers op de verwaarlozing van hun taken aan te spreken en te cor-
rigeren. De beste stuurlui horen op het schip onder leiding van een kapitein die hun en de
koers, waar nodig,. corrigeert.

TÍaineÍ, spelers en kaderleden: veel succes in het nieuwe seizoen.

De balpen geef ik door aan mijn collega chris lansen. 
Bonne de Vries.



Het was de bedoeling om €en leuk" jaaroverzicht" te maken, maar helaas laatste wedstrijd
tegen Akkrum bezorgde mii een enoÍme" KATER". Jammer genoeg niet van het bier, want
dat zou de andere moÍgen weer oveÍ geweest ziin, nee waar ik op doel is de dubbele been-
breuk van onze keeper Ammarins van der Heide. Dat notabene de laatste wedstrijd van het
seizoen, een wedstrijd waarin niets meer op het spel stond, dat die wedstrijd toch nog zó

belangrijk scheen te zijn, dat er ondanks dat één van onze dames afgevoerd werd naar het
ziekenhuis, verder gespeeld werd. En daar baal ik persoonlijk eÍg van. Volgens mij gaat het
om het'spelletje dat voetbal heet" en daar moet iepleziu aan beleven. Nou, het plezier
was veY te zoeken.

Eerst de eindstand van het seizoen 98/99

Plaats gespeeld gewonnen gelijk verloren
1322got3

Punten Voor
27 49

Tegen Doelsaldo

8a 34

Seizoen 99l2ooo

Voor deze goede prestaties waren de volgende dames verantwoordelijk:
Doel: Ammarins v/d Heide zo wedstrijden gelpeeld, heeft zich geweldig ontwikkeld als een

betrouwbare keeper en als teamspeler (ook leroen bedankt voor je prima training) Haar

trainingsopkomst was alsvolgd, van de 63 trainingen heeltzii er 56 bezocht. (Wie weet zien
wij haar volgend seizoen terug in een andere rol?)
Verdediging: Elisabeth Poepjes, zo wedstrijden gespeeld en één invalbeurt. Onze aanvoeÍ-
der die volgend seizoen niet terug komt, wat ik bijzonder jammer vind. Vooral in de rol als
aanvoeder die zij op haar eigen manier gestalte gaf. (het hy wol wàt) Zij was al wat aan het
aftrainen dat is ook te zien aan haar trainings opkomst. Van 63 keer is zij 3zkeer aanwezig
geweest maar Elisabeth wat je ook gaat doen het ga je goed en wij zullen je missen.
Verdediging: MaÍgÍiet Buursma, 5 wedstrijden gespeeld en 8 invalbeurten Margriet is later
bij de groep gekomen, is erg leergierig, speelt en praat( als de bal er niet is kun je toch wel
gezellig praten) haar directe tegenstander vaak uit de wedstrijd, heeft de goede mentaliteit
en is een welkome aanvulling vooÍ onze te kleine selectie. Vanwege haar latere komst heeft
Margriet toch nog 3o trainingen bezocht.

Verdediging: laatse man (vrouw) Miriam Hiemstra zz wedstrijden gespeeld z maal gescoord
trainingsopkomst vàn de 63 keer was zij r8 keer precent, heeft veel voetbaltalent en zou nog
veel beter kunnen. Heeft wel een goede wedstrijd mentaliteit, vevel veel werk maar zou met
wat meeÍ training het gemakkelijker hebben.
Verdediging: Martine Huisman, zz wedstrijden gespeeld trainingsopkomst van de 63 keer
was zij 35 keer aanwezig, een solide en constante linkerverdediget,zou best wat brutaler
kunnen spelen,

Verdediging: voorstopper Monique Hoekstra, r9 wedsirijden gespeeld r invalbeurt r maal
gescoord, trainingsopkomst van de 63 keer was zil 45 er aanwezig.

+to5o6o4or322



Maakt het tekort aan techniek.goed door een goede wedstrijd mentaliteit.
Middenveld: Marise Schotanus, 6 wedstrijden gespeeld 7 invalbeurten trainings opkomst
van de 63 keer was zij 45 er aanwezig een speelster die met veel plezier en inzet een wed-
strijd beleeft.
Middenveld: Mariska v/d Meulen, z wedstrijden gespeeld 9 trainingen bezocht, moest van-
wege een hardnekkige blessure stoppen met voetballen. Gelukkig ri.n *. haar volgend sei-
zoen terug als leidster van de dames.
Middenveld: Sierou v/d Heide, zz wedstrijden gespeeld r maal gescoord trainingsopkomst
van de 63 keer 6o maal precent, de Edgar Davids van het damesteam, die gewapend met
een grote dosis inzet en twee paar longen de strijd aangaat, en ook tactisch een goed
inzicht heeft.

Middenveld: Marieke wobma, zr wedstrijden gespeeld r maal gescoord trainingsopkomst
van de 63 keer 33 maal aanwezig, heeft een goede wedstrijd mentaliteit zoek vaak een aan-
speelpunt om een combinatie op te zetten en als dat dan lukt rondt zij dat af met een
pracht van een doelpunt.
Middenveld: Jitske v/d Krieke, ttwedstrijden gespeeld 7 invalbeurten rmaal gescoord trai-
ningsopkomst van de 63 keer 37 maal aanwezig litske is een van de vier meisjes die het
damesteam hebben gered van ondergang (te weinig spelers) Heeft ruim voldaan aan de
verwachting, een basisspeler, als zij zich zo blijft ontwikkelen.
Middenveld: Karin Rodenburg, 6 wedstrijden gespeeld r5 maal ingevallen trainingsopkomst
van de 63 maal 54 keer aanwezig, Karin is de jongste van de vier leugdspeelsters is een
enthousiast speelster moet nog wat geduld hebben voor wat betreft áen vaste plaats in de
basis, maar past perfect in de groep.
Aanval: chantal Keekstra, zo wedstrijden gespeeld z invalbeurten 3 maal gescoord trai-
ningsopkomst van de 63 keer 36 maal aanwezig chantal ís ook een van dá,'vier meisjes",
heeft een heel goed seizoen gedraaid, heeft het in zich ook gezien haar atletie,s veÍmogen
een goede voetballer te worden.
Aanval: Nynke Akkerman, zz wedstrijden gespeeld zg doelpunten gescoord, trainingsop-
komsl van de 63 trainingen was zii 34 keer aanwezig. Voor Nynke geldt hetzelfde ali voor
Miriam, heeft een goede wedstrijdmentaliteit en een goed inzicht in het voetbalspel maar
komt conditie te kort om alles wat zij in haar hoofd hàeft voor haar zelf waar te maken.
MaaÍ met z8 doelpunten in zz wedstrijden mag je niet zeuren.
Aanval: Marrit Nijdam, zz wedstrijden gespeerd z3 doerpunten gescoord, trainingsopkomst
van de 63 keer 55 maal aanwezig. ook een van de vier jeugd ,pál.rr, is zowel voor de trai-
ner als voor de tegenstander ongrijpbaar kortom een zeer waardevolle aanwinst voor de
Dames.

wisselspeler: Susan Roeden, een jeugdspeler z wedstrijden gespeeld r invalbeurt als keeper,
zal volgend seizoen de honneurs waaÍnemen van Ammarins, wat ik heel dapper vind, en zal
dan ook alle steun krijgen van de gehele groep.
Leiding: willemke MeesteÍ zz wedstrijden aanwezig, trainingsopkomst van de 63 maal 3g
keer aanwezig, Jammer dat willemke de Dames gaat verlaten het is een plezierig mens waaÍ
je als trainer prima mee kunt samenwerken. Het is ook jammer voor willemke zilf al zal zii
dat nooit toegeven dat zij na één wedstrijd van het tweede al spijt heeft. Willemke bedankt
voor de fijne samenwerking ik zal je missen.



Trainer: Haiko van Dijk, zz wedstrijden trainings opkomst van de keer 63 maal 64 maal aan-
wezig. Heeft met veel plezier dit seizoen de Dames mogen trainen, is er nog steeds van
overtuigd dat er het volgend seizoen met wat betere trainings opkomst nog beter resultaat
te bereiken is. Rest mij nog alle scheidsrechters en grensrechters te bedanken voor hun bij-
drage aan het afgelopen seizoen en hoop en reken erop dat ook de dames volgend seizoen
weeÍ op jullie mogen rekenen. Een plezierige vakantie en tot het volgende seizoen.

Haiko

Verslag tweede seizoenshelft C-juniorenHet nieuwe millenium begon voor de C-junioren
met enkel wisselingen.Binnen het leam en ook binnen de begeleiding. De knappe en uiter-
mate intelligente Albert Nijholt verving de al op leeftijd zijnde Hein Akkermanom zo de
vrouwelijke supporters ook een pleziertje te gunnen. Ook Anno Huismanwerd aangetrokken,
broertje van de degelijke en immer goed uitziende leider en ook basisspeler van het eerste:
" Wietse Huisman," vanwege zijn kwaliteit en vanwege problemen met de personele bezet-
ting. De oorzaak daarvoor lag aan het feit dat Jelmer de Jong bedankte en dat de familie
van Amstel (Laurens en Robin) en Tom PÍoot niet altijd aanwezig konden zijn. We moesten
het spits afbijten tegen Suawoude. Door harde wind en een onsportieve tegenstander, die
twee blessures veroorzaakte bij ons, kwamen we het ondanks de goede inzet en zeker niet
slecht speltot een gelijkspelz-2. Na dit ongelukkige begin hadden wijwel het gevoeldat er
veel meer in zat, qua voetbal. Maar de tweede wedstrijd thuis tegen Donkerbroek werd ver-
loren en daardoor werden onze kampioens-aspiraties achter in de kast gezet. Maar niette-
min was het spel weer niet slecht.De overwinningen mochten toch wel eens gaan komen. En

in de derde wedstrijd was het raak. Uit bij TFS werd een 3-2 achterstand in de laatste tien
minuten omgeslagen, door een tactische meesterzet van de "langste" leider in een 4-3
overwinning. Deze overwinning gaf dus zelfvertrouwen en dat bleek uit de volgende wed-
strijd tegen stànfries waaÍ we met 5-3 van wonnen.De kampiensaspiraties begonnen al
weer in de hoofden van de spelers en leiders te groeien en om ons doelsaldo moest gedacht
worden, want als onze tegenstander op ons geen punten meeÍ zou verliezen zou dat door-
slaggevend kunnen zijn.Het team pakte dit advies goed op en besloot dit aan te geven in
de thuiswedstrijd tegen TFS wat resulteerde in een 8-o overwinning.wel moet gezegd wor-
den dat de tegenstander vele basisspelers miste.De komende z wedstrijden waren uit en
thuis tegen RWF, de medekampioenskandidaát waar wij ons mooiste spel vertoonden,wat
ook bleek uit de uitslagen 2-3 en 3-r beide keren gewonnen. Alles winnen vanaf nu zou ons
gelijk brengen met de nummeÍ r Donkerbroek dus er sloop een beetje spanning in de ploeg.
We moesten tegen onze angstgegnerSuawoude. Waar we de eerste wedstrijd twee lullige
puntjes hadden laten liggen.En ook dit keer waren we niet in staat de volle buit te grijpen
en moesten we ons tevreden stellen met een lullig puntje z-2.0p 13 mei zooo speelden we
onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen tegen Donkerbroek uit, er was sprake van een
minieme kans voor ons als Donkerbroek de wedstrijd tegen ons en de laatste wedstrijd zou
verliezen. Maar dan moesten wij eerst winnen en datbleek lastig genoeg.we hadden hulp
van de B's, Bouke-Paul Kleefstra en ,een de Leeuwkwamen de gelederen versterken zoals ze



dat wel vaker hadden gedaan, maar dit keer bracht het geen succes, want na 35 minuten
stonden wij met t-o achter en moesten wij na de pauze aanvallender gaan spelen om toch
de 3 punten te behalen, maar deze alles of niets poging liep uit op een niets, of ook wel 5-o
verlies.Waarmee Donkerbroek kampioen werd en vooÍ ons dus alleen de tweede plaats nog
maar haalbaar was. Dit wetende was de laatste wedstrijd nog maaÍ een formaliteit tegen
Stànfries uit, maar toch werd ey met 2-5 gewonnen. De tweede plaats werd hiermee bereikt
en dat is naaÍ onze mening een keurigresultaat. WaaÍ wij willen besluiten te zeggen dat wij
erg tevreden zijn over de instelling van de ploeg en over de sfeer binnen de groep. Wat ook
bleek uit het weer goede spel in de competitie.

Wietse Huisman 6 Albert Nijholt

SEIZOEN V.V. OLDEBOORN I WEER VAN START.

Na een kortere voorbereiding dan vorig seizoen, begon oldeboorn rvrijdag rg aug. j.l. aan

de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Tegenstander in Aldeboarn was 5e klasser Mil-
dam. Het bleek ook nu weer, net als vorig seizoen, dat de late vakantie zijn tol eist m.b.t.
het aantal beschikbare spelers. De andere kant van de medaille is in deze wedstrijden wel
dat de iongeÍe generatie veel speelminuten krijgt, hetgeen alleen al voor de ontwikkeling
van deze spelers gunstig is. Oldeboorn heeft aan het eind van vorig seizoen afscheid moe-
ten nemen van de "oudjes" Jan v.d. Woude e-n august Faber, waardoor er dit seizoen waar-
schijnlijk vaker een beroep zal worden gedaan op de jeugdige spelers. ook Jelger Hoekstra
was na een jaar van afwezigheid weer van de partij, en hij kreeg direct de kans om zich in
de basisopstelling te manifesteren. ook Jelle lacob de Vries, Jelmer v.d. Berg en Luitsen
ldsinga startten in'de basis. Oldeboorn ging furieus uit de startblokken en had na ro min.
spelen reeds op een 3-o voorspÍong moeten staan, maaÍ Douwe Hein Akkerman, pieter

Poepjes en Robert van Steinvoorn hadden het vizier nog niet op scherp staan. ln de lge min.
torpedeerde aanvoerder Siete Veenstra de paal. 0ldeboorn bleef de betere ploeg, maaÍ men

kwam voor de rust niet tot scoÍen. ln de ze helft kwam "zeebonk aan de wal" Udo Dijkstra

Luitsen ldsinga (geblesseerd) veÍvangen. ln de 5ze min. mocht reservekeeper syb Bangma
ook zijn opwachting maken in de hoofdmacht. Hij kwam voor Ronald van warmerdam. ln
de 58e min. wist Mildam op een o-r vooÍspÍong te komen door onoplettendheid in de ach-
terste linie van Oldeboorn. Het spel van Oldeboorn werd er niet beter op. Toch werd het in
de 7le min. l-1. na een prima aanval via Robert van Steinvoorn en Douwe Hein Akkerman
was het Siete Veenstra die de voorzet perfect afwerkte. Twee minuten later zag scheidsrech-
teÍ WagenaaÍ een overtreding waaÍ Robert van Steinvoorn het in z'n geheel niet mee eens
was, en dit ook in woord en gebaar duidelijk maakte. Het gevolg was een "rode kaart,'.
Zowel oldeboorn als Mildam kreeg nog enkele kansen (voor Oldeboorn mistten o.a. lelger
Hoekstra en Syb Bangma), maar de eindstand bleef r-r. conclusie was dat de spelers een
prima inzet hadden getoond, maar dat de afwerking niet voldoende was. op zondag was er
een trainingsdag gepland voor de A- en B-selectie op het sportcomplex. Uiteindelijk kwa-
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men eÍ 24 speleÍs opdagen die 's morgens een 4 tegen 4 toernooi afwerkten en 's middags
een onderlinge wedstrijd speelden. Kortom een nuttige, maar ook gezellige dag met schit-
terend weer. Dinsdag 22 aug. j.l. wachtte de eerste bekerwedstrijd uit tegen VVI uit ldsken-

huizen (3e Klasse zaterdag). oldebooÍn was op papier zowaar nog meer gehandicapt dan
afgelopen vrijdag, edoch wat is theorie (op papier) en wat is praktijk. De praktijk zou wel
even anders uitwijzen. Zonder spelers als Siete Veenstra, HenÍico Veerman, Sybrand Ooster-
baan, Johan Tijsma, lurjen de Jong, lan Visser en Pieter Poepjes, konden de vervangers
volop aan de bak. Ook keeper Jeroen Groetelaers kreeg van trainer Chris lansen zijn kans in
de basis. ln een soort van "fantasie opstelling" ging Oldeboorn prima van staÍt. Met name
de as van het veld zou zich laten gelden in de vorm van wietse Huisman wzn., Luitsen
ldsinga, Robert van Steinvoorn en Douwe Hein Akkerman. Laatstgenoemde zou nadrukke-

lijk Man of the Match worden. tn de r3e min. verwerkte hij een prima pass van Robert van
Steinvoorn uitstekend en werkte de o-r binnen. Een geweldige meevaller voor de spelers en
begeleiding van 0ldeboorn. lnmiddels was ook VVI een paar keer gevaarlijk geweest met

name uit voorzetten en coÍneÍs. ln de 3ze min. liet Douwe Hein Akkerman een voorzet van
ziin voet vertrekken. Tot ieders verbazing belandde de voorzet op de lat. Op slag van rust
etaleerde leroen Groetelaers zich uitstekend door een geweldig afstandschot met de vin-
geÍtoppen tot corner te verwerken.

De 2e helÍt begon voor oldeboorn overweldigend. Binnen een minuut had centrumspits
Douwe Hein Akkerman de stand op o-z gebracht. Twee min. later leek VVI terug te komen

in de wedstrijd, maar de vrije trap belanddrop de lat. tn de 5re min. kregen Ronald van
Warmerdam van Oldeboorn en een speler van VVI de gele kaart na vermeend "vrij worste-
len". De speler van VVI had hier kennelijk nog niet van geleerd, want nog geen minuut
later beging hil een wel zeeÍ zware overtreding van achteren op de achillespezen en hij blij
mocht zijn dat hij.slechts geel kreeg. Het was wel z'n ze gele kaart, zodat hij alsnog kon

gaan douchen. ln de 57e min. kwam Jelmer v.d. Berg lelle Jacob de Vries vervangen. vijf
minuten na deze wissel was het wederom uitblinkey Douwe Hein Akkerman die scoorde
vanuit een prima pass van Martin MeesteÍ. 0ldeboorn verslapte hierna iets, waardoor VVI

uiteindelijk met ro man terug kon komen naar z-3. ln de 73e min. leek Ronald van waÍmeÍ-
dam een prachtig doelpunt te gaan maken, mar helaas ging zijn geplaatste bal maar net
over de kruising.. Vier minuten later tikte Martin MeesteÍ een vooÍzet van Douwe Hein
Akkerman net naast. Deze laatste speler bepaalde 4 min. later de eindstand op 2-4 na een

flitsende combinatie met aanvoerder Robert'van Steinvoorn. Vijf minuten voor het verstrij-
ken van de speeltijd kwam "keeper" siemen willem de Vries de Man of the Match Douwe
Hein Akkerman veÍvangen in de spits. Aan de stand verandere niets meer. Zowaar een
prima resultaat van alle spelers die ook nu weeÍ een uitstekende inzet toonden, en bij vla-
gen ook uitstekend veldspel lieten zien. Men kon met een gerust hart de feesten ingaan,
waaÍna resp. de thuiswedstrijd tegen Nieuweschoot (zondag z7 aug.) en de uitwedstrijd
tegen Scharnegoutum (dinsdag z9 aug.) voor de beker zullen volgen. Zondag 3 sept. a.s.
begint dan de competitie met een thuiswedstrijd tegen R.E.s. uit Bolsward om r4.oo u.



oT oLDEBoORN il4.oo
02 MKV' 29 |4.oo
03 IRNSUM il4.oo
04 CAVC il4.oo
05 STIENS il4.oo
06 FRANEKER il4.0o
07 RENADO il4.oo
08 ROBUR il4.30
09 TRYNWALDEN il4.0o
ro R00D CEEL il4.oo
il WARCA il4.oo
r2 RES lt4.30

oT OLDEBOoRN 3il.oo
02 GORREDIJK 5to.oo
03 DE SWEACH 3ro.oo
04 BOORNBERGUM 3ro.oo
o5 DRACHTEN 6ro.oo
o6 TIf NJE 3ro.oo
07 WISPoLIA 2to.oo
o8 IRNSUM 314.oo
o9 SCS zr4.oo

ro JUBBECA 6lo.oo
rr BLUE BOYS 2to.oo.
rz ONB 5ro.oo

or GAVC 5rz.oo
02 FRISIA 8o9.oo
o3 BLACK BOYS 4rz.oo
o5 DRONRIJP 3r3.oo
o6 WZS 6ro.oo

oZ MKV' z9 8tz.oo

08 IRNSUM 5t2.oo
o9 SNEEK 7ro.oo
ro LEEUWARDEN 5ro.3o
rr NICATOR 8o9.oo
rz OLDEBOORN 5ro.oo

or AENGWIRDEN 2t2.oo

02 THOR 2r4.oo

03 OLDEBooRN 2to.oo
o4 LANGEZWAAC 2to.oo

05 JOURE 3t2.30
o6 WARGA zr4.oo

o7 OERTERP 3ro.oo
08 DRACHTEN 3tz.oo
09 AKKRUM 3ro.oo
ro BOORNBERCUM zro.oo
rr NIEUWESCHOOT 3to.oo
rz UDIROS zlo.oo

or SPARTA' 59 3il.30
oz JUBBEGA 7ro.oo
o3 AKKRUM 5rz.oo
04 GORREDIJK 6to.oo
o5 TUNIE 4ro.oo
o6-GAVC 4ro.oo
oZ OLDEBOORN +l.oo
o8 IRNSUM 4ro.oo
09 WARGA 4to.oo
to SCS 3rr.oo
rr WISPOLIA 3ro.oo
rz DE SWEACH 4ro.oo

or HEERENVEENSE B. DA3t3.oo
03 AKKRUM DAil4.oo
o4 READ SWART DA2r5.oo

oS OLDEBOORN DAl4.oo
06 DWP DAl4.30
o7 FFS DAzl4.oo

08 AENCWIRDEN DAil4.oo
ro GAVC DArr4.3o

il RENADO DAil4.30
rz WZS DAzrr.oo j

't



or OLDEHOLTPADE Brog.oo

oz OLDEBOORN Br r4.oo

o3 READ SWART Br r4.oo

o4 OUDEHASKE Bu.oo
o5 HEERENVEENSE B. B3ro.r5

o6 HEERENVEEN 82r.30
07 DELFSTRAHUIZEN Brrr.oo

o8 AENCWIRDEN Brro.3o

ot WWS Crro.3o

02 OLDEBOORN Crro.oo

o3 IUBBEGA Cz l.oo
o4 CORREDIIK Cz to.30

o5 DIO OoSTERWOLDE Cz 09.oo
06 DONKERBROEK/MAKKINGA Cz

o7 WARCA Cr l.oo
o8 DE SWEACH Cz ro.45

or AENGWIRDEN Ft o9.oo

oz WWS Fr o9.3o

o3 FFS Fr rr.oo

ol HISC Fr to.oo

o5 BLACK BOYS Fr o9.oo
o6 OLDEBOORN Fr ro.oo

or EASTERMAR Br09.30

oz DRACHTSTER B. B5r2.30

o3 RWF Buo.3o

04 ONT Brog.oo

o5 HARKEMA O. Brro.oo

o6 DE SWEACH Brrr.oo

oZ TUNIE Bilo.oo

08 OLDEBOORN Bzro.oo

or TOP' 63 Er

oz OLDEBOORN EI

o3 WARGA Er

o4 WWS Er

o5 IRNSUM Er

o6 OOSTERLITTENS Err3.oo

to.oo

ro.oo

ro.30

il.45
ro.oo

to.oo

-



ZONDAC a SEPTEMBER

OLDEBOORNT -RESr

ZATERDAG 9 SEPTEMBER

FFS DAz - OLDEBOORN DAr

HEERENVEEN Bz - OLDEBOORN Br

OLDEBOORN Bz - ONT Br

D0NKERBROEK Cz - OLDEBOORN Cr

WWS EI - OLDEBOORN Er

0LDEBOORN Fr - FFS Fr

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

OLDEBOORN DAr - DWP DAr

ZONDAO IO SEPTEMBER

WARCAT -OLDEBOORNt r4.oo
AKKRUM3 -OLDEBOORN2 ro.oo
BLUEBOYS2 -OLDEBOORN3 ro.oo
OLDEBooRN4 -TUNIE+ l.oo
OLDEBOORN5 -W256 ro.oo

ZONDAG 17 SEPTEMBER

OLDEBOORNT -ROODGEELt r4.oo
OLDEBO0RN2 -DRACHTEN3 ro.oo

oLDEBOORN3 -JUBBECA6 rr.oo

GoRREDIJK6 -OLDEBOORN4 ro.oo
NICATORS -OLDEBOORN5 o9.oo

- ZONDAC z4 SEPTEMBER

TRYNWALDENT -oLDEBooRNr r4.oo
OERTERP3 -OLDEBOORN2 ro.oo
SCSz -OLDEBOORN3 r4.oo
oLDEBOORN4 -AKKRUM5 u.oo
oLDEBoORN5 -DRONR|JP3 ro.oo

ZONDAG I OKTOBER

OLDEBOORNT -ROBURl r4.oo
OLDEBOORN2 -WARCA2 ro.oo

OLDEBOORN3 --IRNSUM3 l.oo
JUBBEGAT -OLDEBOORN4 ro.oo

LEEUWARDEN5 -OLDEBOORN5 ro.3o

ZONDAG 8 OKTOBER

OLDEBOORN Br - HEERENV.E B. 83 r4.oo
TIINJE BI - OLDEBOORN Bz to.oo
OLDEBOORN Cr - DIO OOSTERW.Cz ro.oo
OLDEBOORN Er - WARGA Er to.oo
BLACK BOYS Fr - OLDEBOORN Fr o9.oo

ZATERDAC 23 SEPTEMBER

WZs DA2 - OLDEBOORN DAI

OUDEHASKE Br - 0LDEBOORN Br

OLDEBOORN Bz - RWF Br

GORREDIJK Cz - OLDEBOORN Cr

OLDEBOORN Er - OOSTERLIT. Er

WWS FI 0LDEBOORN Fr

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

READ SWART DA2 - OLDEBOORN DAr

OLDEBOORN Br - READ SWART Br

DE SWEACH Br - OLDEBOORN Bz

OLDEBOORN CI - IUBBECA Cz

ïOP Er - OLDEBOORN Er

OLDEBOORN Fr - H|SC Fr

ZATERDAG Z OKTOBER

OLDEBOORN DAr - AKKRUM DAt r4.oo
OLDEBOORN Br - AENCWIRDEN Bt r4.oo
DRACHTSTER B. 85 - OLDEBOORN Bz 12.30

OLDEBO0RN Cr - DE SWEACH C2 ro.oo
IRNSUM Er - OLDEBOORN Er ro.oo
OLDEBOORN Fr - AENCWIRDEN Fr ro.oo

r4.oo

r4.oo

il.30
to.oo

t3.oo

il. 45

to.oo

r4.oo

il.oo
il.oo
ro.oo

ro.30

to.oo

09.30

r5. oo

r4.oo

il.oo
ro.oo

ro.oo

ro.oo

RENADO r

I0URE g

WISPOLIA z

OLDEBOORN +

OLDEBOORN T

l2

- OLDEBoORN r r4.oo
- OLDEBOORN 2 t2.3o
- OLDEBOORN 3 ro.oo
- SPARTA 3 il.oo
VRIJ



ZATERDAG 14 OKTOBER

OLDEBOORN DAI VRII

OLDEHOLTPADE Bt - oLDEBOORN Bt 09.oo

OLDEBOORN Bz - HARKEMA Bt ro.oo

WWS Cr - OLDEBOORN Ct lo.3o

OLDEBOORN Er - WWS Et ro.oo

FFS Fr - OLDEBOORN Fr ll.oo

ZATERDAC zt OKTOBER

0LDEBOORN DAt INHAAL

OLDEBOORN Bt - DELFSTRAH. Br r4.oo

EASTERMAR Bt - OLDEBOORN Bz o9.3o

OLDEBOORN Cr - WARGA Ct lo.oo

OLDEBOORN Et INHAAL

OLDEBOORN Ft INHAAL

ZATERDAG 28 OKTOBER

OLDEBOORN DAt - HEERENV B. DA3

DELFSTRAHUIZEN Bt- OLDEBOORN Bt

OLDEBOORN BZ - EASTERMAR BI

ZONDAC tS OKTOBER

0LDEBOORNT -FRANEKERI r4.oo

OLDEBOORN2 - LANCEZWAAC2 ro.oo

oLDEBoORN3 -TUNjE3 rr.oo

W|SPOL|A4 -OLDEBOORN4 ro.oo

SNEEKT -OLDEBOORN5 lo.oo

ZONDAG 22 OKTOBER

INHAAL

ZONDAG 29 OKTOBER

STIENSt - OLDEBOORN I r4.oo

UDIROS 2- OLDEBOORN 2 ro.oo

DRACHTEN 6 - OLDEBOoRN 3 ro.oo

OLDEBOORNI -SCS: il.oo

oLDEBoORN5 -BLACKBoYS4 ro.oo

WARCA Cr

WARGA EI

- OLDEBOORN Ct

- OLDEBOORN Et

r4.oo

il.oo
to.oo

il.oo
ro.30

ro.ooOLDEBOORN FI - BLACK BOYS FI

ZATERDAC 4 NOVEMBER

RENADO DAr - OLDEBOORN DAt

OLDEBO0RN Bt - HEERENVEEN Bz

ONT BI - OLDEBOORN BZ

OLDEBOORN CI . DONKERBR. C2

OOSTERLITTENS Et - OLDEBOORN Et

OLDEBOORN Ft - WWS Ft

ZATERDAG TTNOVEMBER

OLDEBOORN DAI - GAVC DAI

HEERENV. B. 83 . OLDEBOORN BI

OLDEBOORN Bz - TllNlE Bt

DIO OOSTERW Cz - OLDEBOORN Ct

OLDEBOORN Et - - TOP Et

HISC Ft - OLDEBOORN Ft

ZONDAG 5 NOVEMBER

OLDEBOORNT -GAVCt

WARGA 4

IRNSUM 5

THOR 2 - OLDEBOORN 2 r4.oo

OLDEBOORN 3 - BOORNBERGUM3tt.oo

r4.oo

- OLDEBOORN 4 ro.oo
- oLDEBOoRN 5 r2.oo

t4.30

r4.oo

o9.oo
ro.oo

ro.oo

ro.oo

r4.oo

ro. r5

ro.oo

09.oo
ro.oo

ro.oo

ZONDAC 12 NOVEMBER

IRNSUMT -OLDEBOORNI l4.oo

OLDEBOORN 2 -AENGWIRDEN2 lo.oo

DESWEACH3 -OLDEBOORN3 ro.oo

OLDEBOORN4 -IRNSUM4 ll.oo
FRlSlAS -oLDEBoORN5 o9.oo
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ZATERDAG 18 NOVEMBER

OLDEBOORN DAI VRIJ

OLDEBOORN BI - OUDEHASKE BI

RWF BI - OLDEBOORN 82

OLDEBOORN Cr - CORREDIJK Cz

OLDEBOORN Er - IRNSUM Er

AENCWIRDEN Fr - OLDEBOORN Fr

ZATERDAC zl NOVEMBER

INHAAL

ZATERDAO z DECEMBER

AENGWIRDEN DAr - OLDEBOORN DAr

READ SWART Br - OLDEBOORN Br

OLDEBOORN Bz - DE SWEACH Br

JUBBEGA CZ - OLDEBOORN Cr

PUPILLEN WINTERSTOP

ZATERDAG 9 DECEMBER

OLDEBOORN DAr - FFS DAz

AENCWIRDEN Br - OLDEBOORN Br

OLDEBOORN 82 - DRACHTB. BS

DE SWEACH Cz - OLDEBOORN CI

ZATERDAG 16 DECEMBER

OLDEBOORN DAr INHAAL

OLDEBOORN Br - OLDEHOLTP. Br

r4.oo

ro.3o

ro.oo

to.45

HARKEMA BI - OLDEBOORN Bz

r4.oo

to.oo

ro.ooOLDEBOORN Cr - WWS Cr

ZATERDAG 3 FEBRUARI

INHAAL

ZATERDAG Io TEBRUARI

OLDEBOORN DAr - AENCWIRD. DAr r4.oo

ZATERDAC 17 FEBRUARI

DWP DAr - OLDEB0ORN DAr r4.30

ZONDAG 19 NOVEMBER

OLDEBOORNT -MKVr t4.oo

NIEUWESCHOOT3 -OLDEBOORNz ro.oo
OLDEBOORN3 -GORRED|JK5 l.oo
DESWEACH 4 -OLDEBOORN4 ro.oo
OLDEBOORN5 -MKV8 ro.oo

ZONDAC z6 NOVEMBER

INHAAL

ZONDAC a DECEMBER

RESr -OLDEBOORNT t4.3o
BOORNBERGUM2 - OLDEBOORN 2 to.oo
oNB5 -OLDEBOoRN3 ro.oo
OLDEBOORN4 -CAVC+ l.oo
0LDEBOORN5 -GAVCS ro.oo

ZONDAG Io DECEMBER

OLDEBOORNT -WARCAt t4.oo
OLDEBoORN2 -AKKRUM3 to.oo
OLDEBO0RN3 -BLUEBOYSz l.oo
TIJNIE+ -OLDEBOORN4 ro.oo
WZS6 -OLDEBOORN5 ro.oo

ZONDAC Iz DECEMBER

INHAAL

ZATERDAG 27 JANUARI

INHAAL

ZONDAG 28,ANUARI

INHAAL

ZONDAC + FEBRUARI

INHAAL

ZONDAG II FEBRUARI

OLDEBOORN I VRIJ

OLDEBOORN2 -BOORNBERC.2 to.oo
OLDEBOORN3 -ONB5 l.oo
GAVC+ -OLDEBOORN4 ro.oo
CAVC5 -OLDEBOORN5 r2.oo

r4.oo

ro.30

ro.oo

to.oo

09.oo

r4.oo

r4.oo

ro.oo

il.oo



ZONDAG 18 FEBRUARI

ROOD GEEL r

DRACHTEN :
IUBBEGA 6

OLDEBOORN 4

OLDEBOORN 5

- OLDEBOORN r r4.oo
- OLDEBOORN 2 t2.oo
- OLDEBOORN 3 ro.oo
- CORREDIIK 6 rr.oo
- NICATOR 8 ro.oo

ZATERDAG z4 FEBRUARI

INHAAL

ZONDAG z5 FEBRUARI

INHAAL

ZONDAG 4 MMRT

OLDEBOORN t

OLDEBOORN z

OLDEBOORN 3

AKKRUM 5

DRONRIjP 3

ZONDAG IItvlAARÏ
ROBUR r

WARCA z

IRNSUM 3

OLDEBOORN 4

OLDEBOORN I

ZONDAG t8 IIAART

OLDEBOORN t

OLDEBOORN 2

OLDEBOORN 3

SPARTA 3

OLDEBOORN s

ZoNDAG I APRIL

FRANEKER I

LANGEZWAAG 2

TIJNIE 3

OLDEBOORN I
OLDEBOORN 5

ZONDAC 8 APRIL

OLDEBOORN t

OLDEBOORN z

OLDEBOORN E

SCS I
BLACK BOYS +

ZATERDAG 3I{AART
OLDEBOORN DAI - WZS DAz

START COMPETITIE JEUGD

r4.oo

ZATERDAG to lvlAART

OLDEBOORN DAr - READ SWART DA2r4.oo

ZATERDAG rZ MMRT
AKKRUM DAr - OLDEBOORN DAr r4.oo

ZATERDAG 24 MAART

INHAAL

ZONDAG 25 MAART

INHAAL

ZATERDAG trmAmr
OLDEBOORN DAr VRll

ZATERDAG z APRIL

HEERENV. B. DA3 - OLDEBOORN DAr 13.oo

ZATERDAG I+ APRIL EN MMNDAC 16 APRIL

(pnaswrrrrro)
INHAAL

- TRYNWALDEN r r4.oo
- OERTERP 3 ro.oo
- SCS z n.oo
- OLDEBOORN 4 r2.oo
- OLDEBOORN 5 r3.oo

- OLDEBOORN r r4.3o
- OLDEBOORN 2 t4.oo
- OLDEBOORN 3 r4.oo
- IUBBEGA 7 u.oo
- LEEUWARDEN 5 ro.oo

- RENADO r r4.oo
- JOURE 3 ro.oo
- WISPOLIA 2 r.oo
- OLDEBOORN 4 r.3o
VRIJ

- OLDEBOORN r r4.oo
- OLDEBOORN 2 ro.oo
- OLDEBOORN 3 ro.oo
- WISPOLIA 3 r.oo
- SNEEK 7 ro.oo

- STIENS r r4.oo
- UDIROS z ro.oo
- DRACHTEN 6 rr.oo

- OLDEBOORN 4 r.oo
- OLDEBOORN 5 12.oo

18
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